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o
servado

debate

um espaço

res localizados
mentação

INTRODUçAo

-

contemporâneo
privilegiado

Públicas

tem re

para o papel de determinados

na sociedade

das mesmas,

sobre políticas

organizada,

principalmente

na formulação

e

no que diz respeito

atoimple-

às polí-

ticas sociais.
No Brasil,
consolidação
no cenário

do processo
político

ram na mobilização
rências

sociais

emprego).

blicos

"novos

atores"

coletivos,

urbanos

para 'organizações

no período

dos anos 70, começo

que

que

se

recolocou
constituí-

corporativos

ou de cahabitação,

iniciativas

da política

de transferência

da

de desmon

social

e

de serviços

na
pu-

nao governamentais.

Este texto propõe-se
concreta

partir

(saúde, escola,

centralizada

neo-liberal

a

democrática

com as primeiras

altamente

do ideário

Nordeste,

substância

em torno de interesses

E se aprofund4

da experiência

ganha

de transição

nos centros

tagem da máquina
expansao

este debate

discutir

essas questões

de descentralização,

de abertura
dos 80-com

jamento

participativo

nativos

e na municipalização

do regime

levada

cabo

no
fins

do ideário

do plane-

programas

de muitos

partir

autoritário

a introdução

nos chamados

a

a

dos

habitacionais
programas

alte~

assisten-

ciais.
Ele pre_tende .chama r atenção
instrumental

da participação

popular

pa ra o uso clientelístico e
durante

o processo

de transi

çâo derrocrática
no país, considerando-o,no caso do Nordeste, ,um elemento
importante

no fortalecimento

do esquema

de

dominação

polí t\ca,

I

-

02

em fase de reformulação
A primeira

na região.

parte do texto

bre o tema descentralização,
sorção de atores
como referência
segunda parte,
ciações

coletivos
teórica

Nordeste.

situam-se

e da democracia,

para

os "efeitos

de moradores

onde

faz uma breve discussão

compreensao

perversos"

na implementação

as questões,
discussão

da

políticas

ab-

importante

do que denominamos,

da incorporação
de

so-

das

na
asso-

sociais

no
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A ABSORCAO

DOS GRUPOS

DEMOCRATIZAÇAo

ORGANIZADOS

a) A questão

da

DAS POLITICAS

çoes

PÚBLICAS

é

político-administrativa

de política

introduzidas

alternativas

DE

escentralização

A descentralização
pelos analistas

COMO ELEMENTO

social

no período

e perspectivas

no

rasil,como

de transição,

futuras

encarada

uma das inova-

que apontam

do Estado

de

para as

Bem-Estar

no

país.
Há diferentes
Em um balanço
diversidade

recente,

DENTE

de situações

tar abrigadas

transferência

do governo

zados na definição

recente

bido.

alternativas

a
es-

das pocom

a

da es-

municipal.

Assim

de grupos organi

políticas,

principalmen

Castro, "

a dinâmica

ll

lI

no centro

•

do debate

um movimento

do regime
entanto,

ser atribuídos

de não significar

das políticas,

pela introdução
de algumas

para

que podem

basicamente,

para a esfera

e das políticas

refletindo

considera0no

dos que podem

de

colocou

e excludente

atenção

a descentralização

é que, como assinala

mas da descentralização
tação positiva,

federal

e execução

O problema

preciso

No Brasil,

momentos,

denominadas

descentralização.

chamam

tem se concretizado,

como, em determinados

tralizado

e KJELLBERG

das funções de implementação

fera central

da história

acerca do tema

político-administrativas

no conceito.

líticas governamentais

te naquelas

visões

sociais,

político

ll

sempre à'mocratização,

o caráter cen

(CASTRO 5:24).

que pela diversidade

ao processo,

te-

com forte cono-

que negava

autoritário

os

É

de signific~

a descentralização
como usualmente

po-

é conce
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A experiência
sil, vem demonstrar
municipalizar,
te balanço

países,

significa,

imediatamente,

Sociais brasileiras

constitui monop6lio

dos processos

descentralizados

a

de

Em recen-

e de suas perspecti
descentralização

democratizantes

podem abrir espaço

ou de comportamentos

do Bra

no sentido

"democratizar.

lembra que " .•• não apenas

arbitrariedade

especificamente

que nem sempre descentralizar,

das Políticas

vas, DRAIBE

processos

de váriós

políticos

nao

(.~.),

a outras

como

formas de

autoritários"(DRAI-

BE, 8: 35) .
Quando

a municipalização

ancorada na descentralização

dos programas

dos recursos

reu no Brasil no período

anterior

significar,

uma estratégia

tão somente,

O mesmo
ma organizada,

do Estado,

a clientela

de determinados

dos mesmos,

na estratégia

de "mutirão",

inúteis

v~rnamentais

também

para

sociais,

fim

em que são introduzidos

no programa,

do

regime
calcados

reduzu

da ação estatal,

pela sua implementação

em mui-

gastos",

as instituições

ligam-se

go-

desemprena

organicamente

- o poder público

no mesmo.

co

não remunerado

Estes, em sua maioria,

dependentes

assentados

do

de

aproximar

de for-

por exemplo,

o trabalho

comof.orma

gadós ou sub-empregados,

e os grupos políticos

reconstr6i

Estes programas,

utilizavam

dos beneficiários.

les responsáveis

programas

alternativos,

Nova República.

e o tempo livre da clientela
~endo

pode

que ao favor e

local absorve,

o que ocorreu,

habitacionais

militar e da chamada

ela

e se fortalece.
quando o poder

tos dos programas

nao vem

como ocor

e decisões,

acontece

mo co-executores

financeiros,

à nova constituição,

cer uma maior apz ox í.maçâo entre demandas
a sua imagem política

sociais

medida
àqu~
local
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Assim,
çao do Estado
mecanismos

quando

de Bem-Estar

pelosquais

limites

impostos

o mesmo

se dá.

governos

ao processo,

quanto

das questões

privilegiado

cas, propiciador
tivam através
nismos

conservadores,
colocadas

Para os conservadores,

situações

de crise,
Quando

burocrático

estatal

descen-

na are

o

"local"

de

po L'í t.í>

que se efe

representativas

e meca

é um princípio

de

à própria conceE

- o poder partilhado.
a de scent.ra Lí.aacâo

tanto polític~s

pode

signi-

lança mão principalmente
quanto

de recursos

de responder

direta,

e responde

a qual o Estado

a escassez

no ~

significa

que transforma
e implementação

político-ideológico,

os

a sua reali

a descentralização

de democracia

os

lançam mao tanto

estando

Aí a descentralização

ção que se faz do poder político

a

corno problemáticas

articulado",

dos mecanismos

ficar uma estratégia

se concretiza,

a qual

de uma rede de instituições

fundo, no plano

considerar

a considerar

política,

na formulação

de participação.

descentraliza-

é necessário

tende-se

Para os progressistas,

um "padrão de intervenção

de

assim como, o jogo político

trabalho,

progressistas

na política.

em espaço

no Brasil,

como uma estratégia

zação dependente

o processo

esta descentralização

No presente
tralização

se analisa

em

econômicas.

impossibilita

à crescente

demanda

o

aparato

da socieda-

de por bens e serviços,

a descentralização

pode parecer

da importante

na medida

em que possibilita

ao

transferência

de responsabilidades,

poder

uma medi

central

e ao poder local a

a

partilha

das soluções.
Do ponto de vista político,
legitimidade,

a descentralização

na ocorrência

pode se constituir

de crises
no caminho

de
a
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seguir, quando
curso quanto

faz-se necessário

uma mudança

das formas de açâo dos grupos

tanto

a nível do dis

no poder,

num seritido

mais democratizante.
OFFE,

em um de seus trabalhos

ta, chama atençâo
ticas do Estado,
exercem

através

a a çâo

cracia,

propositiva

à dinâmica

rio, em curso,

exigia

de adoçâo

a buro-

na forma.res-

do próprio

conteúdo

Em termos

da reali-

do regime

autoritá-

do discurso

e da açâo do Es
do apa .

com o ideal deoccrático.

do aparato burocrático

de

popular

das políticas,

das ações

com a incorporaçâo

tipo: associações

de moradores,

município

sociais

nos processos

das ini
política

na transformaçâodo

de centralizaçâo

da

da açâo ~statal

que localizamos -o aparecimento

vaçao do grau .de participaçâo

zações populares

As mudanças

em curso.

condizentes

Elas consistem

çao e implementaçâo

as formas insti-

de formas de açao e organização

de descentralização

em ponto privilegiado

que estas

as políticas:

de liberalizaçâo

em moldes mais

social no Brasil.

as polí-

as funções

de adaptaçâo

a modernizaçâo

~ nesse contexto
ciativas

substantiva

políticos

o processo

tado, no sentido
rato estatal,

e o consenso.

a necessidades

dos processos

dade brasileira,

se implementam

de natureza

mas também

somente

global, mas também

das quais

a questões

política,

político

capitali~

de, ao analisar-se

não

considerar-se,

no contexto

tucionais

pondem

para a necessidade

sobre o Estado

de

e na el~
elabora-

de organi-

organismos

comu

/

nitários

e organizações

minado de planejamento

b) O planejamento

voluntárias,

do que foi deno

participativo.

participativo

A idéia de participaçâo
plementação

no contexto

de políticas

sociais

do usuário

na formulaçâo

teve, em John ~r,

e im-

um dos seus
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primeiros

idealizadores.

ção popular,

O seu objeto

e a sua concepção

id~ia de autonomia

de política

de participação

da população

no processo

era

a

estava

habita-

ligada

a

d~ autoconstrução

da

moradia.
As id~ias de Turner
orgaos de fomento
e se difundiram
no Brasil

de política

pára outras

como

avançadas,

-se em mecanismos
merece algumas

sua justificativa

e suas condições

da necessidade

rem~dio ou garantia

contra

processo

vigente

nas de
funda-

~ algo que

de setores organiza
de pOlíticas, tem

de realização,

nesses

países,

onde a ação coletiva

do povo, e onde a democracia

tocquevilleanos,

o

e repressivas,

e implementação

sócio-política,

aparecendo

sociais.

A participação

na formulação

te da cultura

estatal,

onde a açao estatal

e regras autoritárias

considerações.

numerosos

eles o Banco Mundial;

da id~ia de participação

para realidades

realidade

por

revitalizar

programas

dos da sociedade,

na própria

entre

que poderia

de determinados

A transposição
mocracias

social,

areas de atuação

"a novidade"

de implementação

foram incorporadas

se pauta

de liberdade

nos

e partermos

de'associação

a t~rania da maioria

como

ou dos governan-

teso
Se a açao coletiva
id~ia de participação,
onde o Estado
por pelo menos

~ assim, um pressuposto

como esta se concretizaria

a encarava

como uma ameaça,

a argumentação

antes de mais nada, urna conquista

anterior,

realidades
duramente

pela profundidade

a participação

e~ancipatóri~,

sem que tenha o sentido de processo

Corno lembra DEMO, trata-se
e marcado

reprimindo-a

a

dez anos?

Recuperando

concebida

em

essencial

"de fenômeno
qualitativa

e

e não pode
de

ser

construção.

historicamente
no espaço

e,

e no ~

dinãmico
(...)
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e nao pode ser obra de terceiros,

mas

dos

reais

interessados"

da participação

e do planeja-

(DEMO, 6: 133) .
A introdução
mento participativo,
teceu num momento

no âmbito

do regime

coletivos

cenário era marcado
que surgia;

político,

impostos

os prop6sitos
ciabilidade"

do'novo.

Eclesiais

espaços antes

silenciados

O caráter
de sea trajet6ria

comunitárias

na esfera

desses

dos chamados

na política

foi, durante

para
so-

politizaram

(SADER, 15:56).

para

a

compreensao

na ação

estatal.

ea

acadêmica,

didas tiveram

corno característica

grande

que esses movimentos
compreensível

brasileira

fez

os contornos

maioria

urbanos
com

sociais

dentro

de

que

balanços

sociais urbanos

a

fértil p~

um

empree~

potencial

nao eram portadores,

do contexto

e

reais desses

das análises

a consideração

dos anos 80. Alguns

sobre os movimentos

sociais

um certo tempo, um campo

ra a produção

acadêmica

que

movimentos

sobre eles, ultrapassasse

leiro no início

que se efeti

aqui é bastante ilustrativodessa questão.

visão formada

era no entanto

o

atores e o curto espaço

importantes

de novidade

político,

(...)

privada"

o seu caráter

Este

e

de uma "nova

deles foram incorporados,

O exemplo que é apresentado

movimentos.

nesse mo-

sindicalismo

- libertária,

" ..• o surgimento

de "novidade"

A emergência

da ação cole

de Base; e, principalmente,

são elementos

da forma como alguns

dez anos ha-'

Inexistia,

Um novo

acon

um proces-

do ponto de vista político,

pela presença

em associações

que durante

pelo Estado.

fortes,

desta análise,

articulava

e no impedimento

a ação de uma nova Igreja

vava nas Comunidades

social no Brasil,

no poder,

na não~participação

tiva fora dos limites
mento, atores

da política

em que o bloco

so de liberalização
via se pautado

da ret6rica

político

feitos da
enfatizam

o que

brasiprodução
essa prQ
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blemática:
mente,

JACOBI

AZEVEDD

e NUNES

(1983); CARDOSO

(1990).

Esse tipo de visão impediu,
do fato de que, muito
bano se constituia
voltado

do que se considerava

instrumentais

uma ameaça

çoes perif~ricas

O fator aglutinador
cassez ou ausªncia

zonte de suá atuação
clima político

do ideal democrático

ses movimentos-dando-lhes,
podiam possuir,

pela

cia de uma tradição
histórico"
garantir

às vezes,

fragilidade

presa

as

ao

popula-

era

coletivos

envolviam,
uma roupagem

a

es-

e o hori
O

ideológico,

no entanto,
que

eles

esnao

de suas bases e pela inexistªn-

de suas lutas era excessivamente

que os tornava

entre

no plano

de luta que lhe servisse

profundidade

político,

de suas reivindicações.

e a socialização,

da participação,

3:

governamentais.

urbanos

era o atendimento

do momento

(AZEVEDO,

nesse tipo de movimento

de bens e serviços

ur-

de oposição e nem

do sistema

agªnciai

social

de tipo reivindicatório

canal de mediação

e as diversas

percepçao

movimento

um caráter

à estabilidade

era um excelente

a

de curto prazo"

19)1. Este não tinha necessariamente

contrário,

por exemplo,

em Ilum associativismo

para ganhos

representava

(1984) e mais recente-

qualitativa,

de esteio.
reduzido

O "tempo

para

lhes

do ponto de vista político,

fácil das artimanhas

o

de um IlEstadQ bemfei-

torll.
~ assim que o movimento
zei parte dos projetos
de formas de atuação
çao, não somente

de obras públicas

gove~namentais,

passa a fa-

de redefinição

E serve de sustenta-

alternativos,- como os de habitação~

na repartição

voltadas

urbano

no momento

do Estado autoritário.

a programas

cuja lógica residia

associativo

dos custos

para as populações

sociais

na execução

perif~ricas,

mas

10

também do discurso

político

nante era: democracia
AZEVEDO
siderar

dos governantes,

e administração

(1990) argumenta,

dois tipos diferentes

se entender

melhor

trumental

de planejamento

a incorporação
políticas,

de tipo restrito

àe moradores

como sendo um planejamento

na

para

brasileira

ou neo-corporativo.

de associações

de se con-

participativo

na realidade

participativo

e o de tipo ampliado

domi-

popular.
com a' necessidade

o que predominou

+rans i.c âo e o planejamento

cuja temática

da

ou ins-

Ele considera

implementação

participativo

do

de

primeiro

tipo.
Este, ensejaria
atípicas,

formas de participação

se for considerado

na criação

e organização

de programas

de associações,

educativos

a participação

ves de emancipação,
lecer atOres

políticos,

lioso objeto

de manipulação.

O planejamento
se concretiza

dentro

na execuçao

Desse modo, se

na medida

ela tem muito

a dependência,

participativo

dos limites

ao invés de forta

restrito

colocados

momento,

e para os grupos

em que

de farsa. Ao in-

ela cria uma "massa de manobra",

e traz num primeiro

ra o poder público

inclusive,

assim como,

emancipatório,

do Estado,

ela promove

investiu,

à participação.

com vistas

supõe um processo

ela se dá sob a tutela

namentais,

que o Estado

um tanto quanto

um

e' instrumental,

pelas

agências

gover~

muito mais vantagens

políticos

va-

que

o

pa-

controlam,

,
do que para os participantes.
de na alocação
divide,

de recursos

com as comunidades

cação de recurso?
demandas,

escassos,

na medida

mais pobres,

inferiores

viabilizando-se

E uma forma de lograr

racionalida-

em que

o

a responsabilidade

ao necessário,

Estado
de apli

para atendimento

em termos concretos,

a

aceitação

das
do
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cálculo

de possibilidades

tado absorve

os grupos

de problemas

e soluções,

confronto,

organizados

com a visão

socialmente

excluídos

cuja origem

assumiu

e perdas,

posicionarnento. Os ganhos
sobrepunham-se

ra a população

envolvida.

comunitárias
dentro

na incorporação

tais, e nas conseqüências
Eram conflitos

forma de lograr

do movimento

é pauta

ELSTER,

atores,
nadamais

do que esse

pouco

A não aceitação

urba-

organizações

ou a possibilidade

- que muito

de

imediatos _ e

por parte dos

de moradores,

tipo

ue

de sua ob

principalmente,

sentido

tinham.pa-

dessa realidade

com as forças de

pelas

oposição

associativista.

se centravarn no caráter
das associações

manipulatório

às agências

dessa manipulação

no

sem solução porque não existia

çoes uma opçao que se traduzisse

coletiva

Se a ação coletiva

corno assegura

comprometidas

Estes conflitos
assumido

dos

da ação do poder pú

aos ganhos a longo prazo,

organizativa

conflitos

de

maioria

dos centros

a melhor

racional

imediatos

os de natureza

gerava

na busca

parte dessas

com o governo,

para as associações

lideranças

inimigo

- bens materiais

que grande

de um cálculo

em termos de benefícios

tenção

noçao

a grande

no cotidiano

o ab::.ndimentode suas reivindicações.

racional,

com a

principal

direta ou indiretamente

a proximidade

da pela existência

conjunto

a forma de. "organizações

se encontra

colocados

torna compreensível

considerem

a·pouco

enquanto

das reivindicações

o fato de dependerem
blico,

pouco

em que o Es-

enfrentamento

lembrar que, no Brasil,

para problemas

nos. A natureza

para

Na medida

predaninantenos estudos sobre MSOs.

de moradores

-reivindicativas",
soluções

rompe-se

do Estado

~ necessário
dessas àssociações

pelos usuários.

governamen-

plano
para

só em benefícios.

político.

as

associa-

Colocava-se
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para elas uma situação

à ação estatal,

ineorporar-se

ções, mas perder
ç

terem atendidas
co e respaldo

sentido da democratização
complicador

o

também

de

nao

peso políti
o Estado

questão

significar

os mecanismos

do aparato

a sua for-

risco

contra

Isto sem falar na

"por dentro"

reivindica-

mas ganhando

no poder, mas poderia

de transformar

certas

correndo

nas suas lutas futuras

à ação estatal poderia

grupos

distintas:

e, conseqnentemente,

as suas reivindicações,

popular

incorporar-se

de

atendidas

ou nao se incorporar,

e pela democracia.

tar" pelos

possibilidades

ter

a independência

a mobilizadora;

toritário,

de jogo, com

au-

de

deixar-se

que

"coop-

ser a oportunida-

de ação estatal,

burocrático.

Enfim,

no

mais um

para o dilema.
Isso porque:

"

cas podem proporcionar
que vão desde
negociação
zados"

-

as estratégias

formas

uma gama variada
"arcaicas"

democrática

(SILVElRA

participativas

exigência

do projeto

Ia absorção
ciativas

dominante

centrais

zida na incorporação
implementação
realização

a

democratização,

em curso,

a

sociais

e os seus resultados

momento
como uma

aparecia

que -se caracterizava
da oposição,

nas

peini-

das agen

popular.

a possibilidade

das associações

de programas

até

organi-

num

entre os quais a abertura

à participação

contexto

sociais

participativo

itens da plataforma

do governo,

cias governamentais
Nesse

era

político

de alguns

políticas

popu Lí.smo)

de movimentos

públi

16:3).

o advento do planejamento
onde o discurso

interações

(clientelismo,

na presença

et alii,

de

em políticas

de participação,

de moradores
tem um caráter

dependem

tradu

na -formulação/
ambíguo.

A sua

muito das característi-

13

cas sócio-políticas
nados atores

do locus onde operam,

sociais

e do peso dos mesmos

~ com base nesses
ência de planejamento

programas

sociais

ticas clientelistas
- no fortalecimento

no Nordeste,

das associações

no período

78-85

e

que engendrou

de Um novo tipo, que tiveram

a experi-

que se caracte-

de moradores

dos grupos conservadores

de determi-

na arena política."

fatores que analisar-se-á

participativo

rizou pela incorporação

da atuação

em

alguns

práticas

polí

peso importante

na região.
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o

NORDESTE

ENQUANTO

DE NOVASESTRAT~GIAS

CAMPO DE EXPERI!NCIA

a) Antecedentes da questão
As anãlises
mocrãtica

no Brasil

caso brasileiro,

sobre o inici6 do processo

têm apontado

para algumas

que foram fundamentais

de transição

especificidades

para o rumo

tomado

de
do

pelo

-

processo:

de um lado, a convivência

que se interpunham

e definiam

de velhas

o quadro

e do out.ro o papel da poli tica regional
ção, das forças

que detinham

Nesse

sentido,

e novas estruturas

de refOrma

como elemento

o Nordeste

do processo

teve um

papel

A assimetria

nal -".
e do Colégio

Eleitoral,

imposta

por legíslações

criando

o maior

uma situação

do Nordeste

do

federal,

Nacio-

·em

crescimento
de

1977

das bancadas

super-representação,

e
do
on

tinha um peso preponderante.

o Nordeste

para

riodos

de seca, uma grande

de trabalho

de recursos

foi também

ciais"

recursos

e programas

Natal,

com

uma

"emergen-

assistenciais

nos pe

da politica. urba--

teve suas primeiras
por exemplo,

por par-

aquinhoado

parte dos programas

da transição,

-capitais nordestinas.

Congresso

du-

casuisticas

fatia do bolo. Além dos tradicionais

na do periodo

Não há dú-

entre voto e

grande

frentes

responsáveis

da defasagem

Do ponto de vista da distribuição
tê do governo

dos

em curso.

na composição

no sentido

1982, teve como conseqüência

de a bancada

democráti~o

fundamental,

í

rante o periodo.

Norte-Nordeste,

sustenta-

foi "bene f cí.ada" pelo poder central,

vida, de que, a região

representação,

de

o poder.

sendo por isso, até hoje estigmati.zado como um
pelo atravancamento

e conservação;

sediou

experiências

nas

as experiências
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pioneiras

dos programas:

ciais Urbanos;
banizados;

PROFILURB

FICAM

ção ou Melhoria

de Habitação

em termos

e dos inúmeros

- Programa

de desenvolvimento

cionais

ção no período

financiadas

de-l~64/1988,

te o que corresponde
se considerarmos

câo urbana

correspondia

um percentual

tribuição

e obras

pelo Sistema
572.894

apenas

PROMORAR

do pro-

tradicionais

Isto
do SFH,

de fundo perdido,

unidades

Financeiro

Um percentual
da região,

E que a região

SUDESTE,

pa

habita-

da Habitano Nordes
a L to

mu to
í,

correspondia
cuja

popula-

urbana do país

. - que o Nordeste

um pouco malor

de recursos,

sediou o maior

estão localizadas

urbana

somente um programa

o lugar privilegiado

- Pro

sociais.

a 5~,1%- da população

Se considerarmos
mos constatar

a título

a 34,8% do total.

a 22,7% do total nacional.

Ur

de Auto-Construção.

a projetos

que a população

de Lotes

construídas

se ter uma idéia, das 1.499.806

populares

50

E João Pessoa

Nacional

concedidos

de Centros

Conclusão,Amplia-

Social;

habitacionais

destinados

recursos

Para

de Construção,

de Interesse

de unidades

sem falar nos recursos

Nacional

de Financiamento

de Subhabitação.

grama João de Barro

ra projeto

- Programa

- Financiamento

grama de Erradicação
projeto,

PNCSU - Programa

que ocupou

-teve

- 35,9%.

2

- O PROMORAR,
o-Nordeste

va-

na dis-

pois foi nesta região que se concentr~u

a

maior 'partedos investinentosdo mesrro3,confórme quadro anexo.
O privilegiamento
sos, nao'significava,
todos os estados.
realidade

no entanto,

A distribuição

e se explicava

de clientelismo

um tratamento
desigual

pela existência

nos vários estadosr

que mantinha

o processo

de

homogêneo

a nível interno

recurpara
era uma

de uma ,forma particular

que levava em conta a magnitude

e o poder político,
com a coalizão

da reqí, âo na distribuição

da representação

dos grupos

sintonizados

de liberalizaçãosob controle.
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Recuperando
çao' pautou-se
cessos

pela convivência

entre-o

"reformistas-conservadores"

perspectiva

modernizante.

didas foram tomadas
próprio

o que foi colocado

Mudou

para o bloco

no poder,

distribuição

dos recursos

capacidade

desses

·também, o Nordeste
de .liberalização

o discurso

a nível

assumiu
levado

sendo

assim,

b) O discurso da participação

os

algumas

me

pelo

necessário
E

também

seus

a
pela

papéis.

Aí

do projeto

militar.

-

e a incorporação

de moradores na implementacão

numa

os atores.

um papel -importante dentro

a cabo no governo

pro-

velho,

passava

bem

por

da sociedade,

substituídos

desempenharem

o

do Estado,

interno,

a transi

e o novo,

aos reclamos

o cenário,

que fossem

atores

velho

que recriavam

para atender

executivo. -Mudava-se

anteriormente,

de· políticas

das

associações

sociais no Nordes-

te
No início
brasileiro

institucional

tre um Executivo

reformista

políticos

de da industrialização,
cial, enquanto
rio, dominado

o

projeto

d~ progresso,

pelo choque

conservador,

e

en
que

pelo lado do exe

esta tese,

os

a modernidade,
dos anseios

representava

Furtado,

o atraso

executivos
a real ida-

de justiça
do mundo

soagrá

oligarquias.

político

lado "atrasado"_ do mundo

Segundo

intelectual

Celso

se explicava

assim muito mais

expressariam

o legislativo
por velhas

por

e um Legislativo

provinham

pelo voto urbano,

no meio

entre outros,

brasileira

cutivo do que do legislativo.
eleitos

60, difundia-se

a idéia defendida,

que a crise

os avanços

dos anos

dos militares

no Brasil

po l.â
t í.co brasileiro,

na

reforçou

medida

em

o
que
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através

de ajustes

ra do Congresso
monialista
militar,

e manteve-a,

e clientelista

no entanto,

qualitativa

de renovação

conservado-

da ação patri

A liberalização

em que se propunha

incluía

e mais democráticas

do

regime

a uma

mudança

a idéia de um executivo

refor-

formas mais "rro

de ação.

a partir

de 197~ tornam-se

do poder executivo

Em alguns estados,

cos aos "técnicos"

num processo

claras

na eleição

o governo

as ini

dos governa-

passa

dos

políti--

que rompe com a hegemonia

das oli

agrárias.
Os prefeitos

indicados

para as capitais

ra o período. 72/82 são, em sua maioria,
a esses grupos

tradicionais.

tica anterior,

o que lhes garantia

cia a nível

pa-

sem nenhuma

experiência

polí

uma certa dose de independên-

era um traço

importante

nos

que o Estado

mesde tran

transmitir.

Fernando
Krause

Collor

em Maceió,

em Recife e Agripino

amostra mais

representativa

dois últimos

os que mais

de implementação

de novas

Se durante
tégia da "participação
sociais

Mário

Kertz

em

Maia em Natal,

do que pretendemos

se destacaram

em

mostrar.

termos

que se colocavam

esse período,
comun i tária
dirigidos

n

o Estado

de

a

Sendo os

capacidade
formas

estas

ã ação estatal.

lançou mão da estra

na implementação

às populações

Salvador,

constituem

formas de fazer política;

com os propósitos

dos programas

da região

figuras não pertencentes

a imagem do novo, do moderno,

sição precisava

consonantes

Alguns

local. A juventude

mos e garantia

Gustavo

através

que fosse capaz de por em prática

-do res da região.

garquias

a tradição

sob controle,

na medida

No Nordeste,
ciativas

reforçou

do Estado.

na política,

mista, moderno,
dernas"

na legislação

de

de baixa

muitos

renda,

es
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ta mesma estratégia
desses governos

se manifestava

locais.

com clareza

nos

Tanto ao nível do discurso,

propósitos
quanto

ao ní

vel da prática.
Em termos
cal, comparado

de discurso,

com o discurso

operava-se

uma renovaçao

radi-

dos políticos

tradicionais,

e atra

vés dele se veiculava

a idéía de democracia

direta,

crático pregado

grupos mais

da oposição.

pelos

" ... a democracia
tanto pelo direito

pressupõe

de pensar

" ••. o governo

a

participação

como pela obrigação

demo-

- coletiva

de fazer".

se fará da cidade pa-ra a

não da prefe.itura para a cidade.
verno instrumento

avançados

ideal

prefeitura

e

povo é fonte de poder e o go-

O

de sua vontade"

(trecho do discurso

de

posse

de Gustavo Krause).
"••• uma obra de governo
Conseguiremos

tanto mais quanto

na formulação

dos nossos

rato burocrático

das agências

governos

municipais

truturas

administrativas.
Em Natal,

mordial

comendava ."

Secretarias

Especial

as diretrizes

no plano de governo,
a criação

uma maior participação
do município"

governamentais,

a Secretaria

governo

e

deveria

o que

seja

se dar.sob

em

alguns

suas

es-

tinha como função pri-

que entre outras

das comunidades

a

no apa-

levou

Especiais

em

Maia) ;

de Desenvolvimento

de associações

(PMN, 14:61).

do povo

de atores coletivos
riscos

SOe

das nossas

de posse de Agripino

envolvia

a criarem

operacionalizar

tário propostas

e na realização

a incorporação

do Estado

homem

for a participação

de ordem do meu

(trecho do· discurso

No entanto,

total controle

maiOr

programas

preitadas. 'Desejo que a palavra
parti~i~ação"

nao e tarefa de um

ge bairro
na condução

Comuni-

coisas,

para
dos

re

garantir
destinos
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Um exemplo
municipais

concreto

para ~peracionaliza~estes

dos Núc"ieos de Planejamento
Gustavo

da estratégia

Krause.

constituíram

Os NPCs proliferaram

paralelo

de associação

na periferia

Eles deram

de moradores

ficativa

de luta e de representação

da corno mecanismo
e dominados,

locais,

de articulação

e o espaço

-

jamento

em Recife,

Comunitário

João Pessoa,
- toda a carga

numa ênfase
ideo16gica

-A atuação

desse

as organi-

delas com signi

dos interesses da po

Conselho

exagerada

que esse conceito

nas associações

de moradores

a ser o espaço

os encontros

os governos

estaduais,

o controle

municipais

não s ô criavam
formavam

financiavam

candidaturas

buiam recursos

entidades

de vários

es-

de

tanto físico qtl3.!!

que,

com

geralmente,
do bairro.

os

governos

mas "organizavam"
projetos

das associações

tipos. Eram estes

de

das associações de no-

em consonância

à diretoria

com

ou ConselhoCo-

e a população

político

atraves

e

conduz.

O Centro

as associações,

lideranças,

Natal

comunitário,

do entendimento

entre o prefeito

Para garantir

em

de Plane

teve o objetivo explícito

muni tário passaram

pois era na sede dessas

e a asso

e tambéin dos governos

para a participação.

to político,

concebi

dominantes

de Núcleo

Comunitário

ao adjetivo

do poder municipal

entre

entendimento

a ser designada

criar as condições

pulaçãoi

muitas

de interesses

privilegiado

que passa

radores,

a um esquema

de ordem era "par.ticipação popular",

ciação de moradores

ocorriam

origem

parti

(SOUZA, 17:73).
A palavra

taduais

de Recife, ese

que desrespeitava

e as lideranças

pulação

criação

de planejamento

zações existentes
tradição

foi a

(NPCs), na administração

ao esquema

cipati vo, pr opo s t o vpe Lo prefeito.

administrações

prop6sitos,

Comunitário

na base necessária

dessas

os

'a po

específicos;
e

mecanismos

distripelos
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quais mantinham-se

as associações

ticos confiáveis,
controle,

campos

limpos que garantiam

dos prop6sitos

locais quanto

de moradores

partici~acionistas,

do projeto

liberalizante

como espaços

polí

a manutenção,
tanto

do Estado

dos

como

sob

governos
um

todo,

legitimando-os.
nao foi à toa que o Nordeste

Assim,
na alocação
cipalmente

de recursos

os de cunho alternativo.

mas, que incluíam
contava

a absorção

em algumas

capitais

tiva, sob co~trole,
so" dos mesmos.
larmente

dos programas

da clientela
da região

riam aos centros

milhares

0$

urbanos

rência de um prolongado

em

de despossuídos,

ou por iniciativa
mentados

pr6pri~

bém pela impleme~tação
habitacionais

particu-

que

acor-

pública"-em

decor

e do projeto

de uma política

um "ca-

de habitação

locais. Não s6
o mecanismo

ou pela natureza

recém-construídos.

de "suce~

de interesses,

com eficiência

- caso do PROMORAR

-associa-

4

dos governos

terem utilizado

progra-

de estiagem.

samento perfeito',s se deu entre os programas
lar e a ação comunitária

prin

implementação,

vivia um momento

em busca da "caridade
período

desses

as possibilidades

Do ponto de vista da conjugação

dos mesmos

sua

popular,

com uma estrutura

Além disso, o Nordeste
para

privilegiado

de habitação

A implantação

o que antecipava

dramático

foi

popu-

pelo

fato

do mutírão

dos programas

imple-

JOÂO DE BARROS,

ano tam

associativa

nos conjuntos

Como os conjuntos

habitacionais

consti tuiam uma fonte de problemas' para as adm í.nLs t racôe s munici
pais e estaduais,
estrutura

e de equipamentos

o poder público,
ritária

no sentido da necessidade
coletivos

através das COHABs,

a população

em uma associaçao,

de serviços

de prestação
"organizava",
que passava

de

de infra
serviços,

de forma auto
a

cumprir

o

_
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papel de intermediador
çao dos chamados
uma imposição

éonselhos

e se constituia

um discurso

perversos

formas de atuação

Número

desse processo

rante o período

riência participacionista,
cife. Enquanto

dessas

dois terços

novas

das

foi

na administração
cria

Um dado bastante

re

que/du-

foi palco de uma expe

à realizada
de bairro

de moradores

Braga estavam

a

associa-

ao das associações

Braga

semelhante

de, ao fim do governo Wilson

ideológica,

ao caso de João P~ssoa

de Wilson

50 associações

desses ór-

1978-1985,

foram criadas

até 1982, o movimento

ação de cerca de

entre

MAlA em Natal.

refere-se

de governo

implementação

semelhante

AGRIPINO

sociais

atra-

participativo

Em Recife,

mais ou menos

dava-se

de

para os fins almejados.

no Nordeste,

hoje existentes

das na administração
velador

·visível-da

A forma-

resultar

de uma forte carga

do planejamento

do Estado

de

dos programas,

competente

do associativismo.

ções de moradores

apesar

das assistentes

era portador

O efeito mais

KRAUSE.6

Comunitários,

especializado

gãos, cujo discurso

expansão

de reivindicações.

dos órgãos executores

ves do trabalho

c) Os efeitos

disciplinado

em Natal e Re-

restringia-se
existentes

formalmente

a

na cida

registra-

das cerca de 300.7

"t o poder local organizando
de propósitos

gerais que garantam

o controle

a participação

so se dão com entidades

veis, passíveis

da açao do Estado;

se dar fora dos padrões

social.

O diálogo

representativas

pois a participação

que interessam

Esse tipo de postura

as bases para implantação

ao mesmoP

e

confiánão

pode

(ANDRADE, 1:

do Estado tem, a nível dos

).

movi-
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mentos

sociais urbanos,

duas

s~rias

conseqü~ncias:

De um lado se contrapõe
cientes"

na intermediação

de soluções

aos problemas

sem grandes

custos,

sao sinônimos
nas ag~ncias
e pressao,

concretos

de resist~ncia,
governamentais

- De outro
~ ~ para

de reivindicações

a associações

o que envolve

controlar

pressao popular

associações

e cuja capacidade
requer

"custos"

~ amortecida

moradores,
de luta,

de interfer~ncia
de

mobilização'

para a população.
em que são criados

a imporem

mecanis-

Reivindicativas,

a

neutralizados.

O

~ marcado

de suas possibilidades

va as próprias-organizações

dos

um alto grau

e os conflitos,

- população

"efi-

no encaminhamento

que, por sua.hist6ria

a ação das Organizações

por parte do Estado,

e

do cotidiano

lado, na medida

diálogo poder público

~e bairro,

pela

demonstração

e recursos,

limites

o que le

as suas reivindica

çoes.
No plano político
portância

dessas

novas

mais ger~l

formas de atuação

que lhe servia de sustentação,

os governos

e

de meios

tentação

atrav~s

estatal e

diferenciados,

governistas

elegeram

tados nordestinos,

derrotando

deradas

na política

imbatíveis

os governadores

inclusive
regional,

ral tem muito a ver com a nova imagem
ram construir

a partir

de seu discurso

mas de gestão que foram capazes
-se conservadores

algumas

do

a base de

sus-

militares.

Se

de todos os eslideranças

que esses grupos

consi

eleitoconsegui-

e das novas

de implantar . Apesar

no que diz respeito

~es-

nesse período,

este resultado

moderno

a im-

discurso

político

no Nordeste,

do projeto .levado a cabo pelos governos

os partidos

salientar

para o cr~s~lmento

ses grupos que assumiram
que garantiam,

e preciso

for-

de manterem-

aos fins pretendidos,

fo-
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ram progressistas

em termos

certa forma surpreendia
no entanto,
eficácia

de meios,

as oposições

de forma não totalizada,

das mudanças

dade dos governantes
de articuiação

operarem

políticos,

çao e as medidas

descentralizadoras

de ação proposto

pelos

estrategistas

sições e fortalecer
Foi

0

que ocorreu

sí.qn i f í.cou

de novo,

acabou

uma

porque

dependia

a

da capaci-

e

da

forma

no processo.
que o discurso
-encaixaram-se

da participa

no "tipo

da "abertura"

ideal"

do regime.

capaz de. neutralizar

as bases de legitimação

no Nordeste,

to mais interessados
... .:> ....

reformista

de

Isto sedá,

nem homogênea

"o novo instrumental"

não resta dúvida

ta dcve r La ter um caráter

o que

e paralisava-as.

e o tipo de resultados

dos atores

Todavia,

estratégias,

E~

as opo

dos grupos

no poder.

onde a descentralização,

pelo que

por fortalecer

na conservação

os grupos

políticos

do que na mudança •

mui,
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NOTAS

1. AZEVEDO

(1990), para analisar

nos esquemas
dos anos

de planejamento

70/80,

Organizações
moradores,

faz uma distinção

clubes

DENE, Recife,

de mães,

de

participativo

Reivindicativas,

2. Dados extraídos

atores

entre Movimentos

entre outros,

coletivos

da política

enquadrando

do Diagnóstico

urbana

Sociais

as associações
nesse-úl.t.íno

Habitacional

e
de

cónceito.

do Nordeste.

SU-

1989.

3. Ver a esse respeito,
cas e Habitação

4. O Nordeste

a absorção

MELO, Marcos

Popular:

vivia

André

Continuidade

nesse período

B.C. políticas

e Ruptura

Públi-

1979-1988.

um dos mais longos períodos

de

"seca" de sua histÓria.

-5. Esta relação
DRADE,

é trabalhada

de forma mais pormenorizada

L.A. Leão de. "Estado,

lares: A Trajetória

em

AN-

Poder Loca I e or an í.aacõe s Popu-

das políticas ·públicas na Organização

do

Consenso" •

6. Dado extraído

do relatório

Movimentos

Sociais

Urbanos

de Castro,

Recife,

1987 •

7. A experiência

Públicas:

Recife.

participativo

por SILVElRA,

Paulo e MAGALHÃES,

da pesquisa:

no Nordeste:

de planejamento

Braga e analisada

Políticas

preliminar

Caio Márcio

Estado

Centro

Josué

do governo

Wilson

L.P.,

MAGALHÃES,

Mariâ Alice E. A noção de participação
Programas

Habitacionais

e

Alternativos.

em
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